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RESUMO  

Introdução: A obesidade atingiu proporções epidémicas, a nível global, resultando atualmente 

em 2,8 milhões de mortes por ano. Atualmente, o tratamento cirúrgico é considerado o método 

mais eficaz para a perda de peso, redução das comorbilidades associadas à obesidade e 

aumento da qualidade de vida. Nas últimas décadas, em Portugal, verificou-se um aumento 

considerável na realização de cirurgias bariátricas. Contudo, quando analisada a evolução dos 

doentes a longo prazo, a taxa de êxito desta terapêutica é bastante inferior ao expectável. O 

sucesso é reconhecido pela perda de pelo menos 50% do excesso de peso.    Objetivo: Avaliar 

os fatores que influenciam o sucesso da cirurgia bariátrica no que concerne às características 

antropométricas dos indivíduos intervencionados assim como os seus hábitos de ingestão 

alimentar. Metodologia: Estudo realizado a 107 indivíduos do sexo feminino submetidos a uma 

cirurgia bariátrica no Centro Hospitalar São João E.P.E. Foram recolhidos os dados da idade, o 

tipo e a data de cirurgia, a estatura, o perímetro da cintura, o peso no momento da consulta e 

do peso reportado aquando da intervenção e a percentagem de massa gorda. A mesma 

recolha antropométrica foi realizada para os vários momentos de pós-operatório (PósOp). Na 

consulta de Tratamento Cirúrgico da Obesidade realizada no PósOp procedeu-se também à 

recolha dos dados acerca da história alimentar, frequência de consumo e de atividade física, 

de forma presencial. Nesta consulta, o doente é ainda inquirido sobre três questões de resposta 

aberta, “O que é uma dieta?”, “O que acha que engorda?” e “O que acha que emagrece?”. 

Resultados: Na amostra estudada verificou-se que com a realização de uma cirurgia bariátrica 

há uma diminuição acentuada do peso e da gordura corporal até ao 18.º mês de PósOp, 

momento a partir do qual se verifica a inversão da tendência e um aumento ponderal gradual. 

Ao fim de 4 anos após a cirurgia os valores assemelham-se aos evidenciados antes do início 

da terapêutica. Consequentemente, a taxa de sucesso dos indivíduos intervencionados vai 

diminuindo ao longo do tempo. Os fatores que revelaram ter impacto no êxito desta terapêutica 

foram o IMC antecedente à cirurgia bariátrica, o excesso peso perdido no período de espera 

até à cirurgia, o tipo de cirurgia realizada e a ingestão de doces, fritos e bebidas alcoólicas. 

Estes elementos demonstraram ser determinantes na manifestação de bons resultados em 

algum momento de pós-operatório. Conclusões: Constatou-se que, independentemente da 

terapêutica instituída na resolução da obesidade, é fulcral investir na educação alimentar do 

doente, assim como num acompanhamento sistemático para que se atinjam os resultados 

desejados. 

Palavras-Chave: Obesidade, Cirurgia bariátrica; Ingestão Alimentar 
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ABSTRACT 

Introduction: Obesity has reached epidemic proportions at a global level, resulting in 2,8 million 

deaths per year. Nowadays, the surgical treatment is considered to be the most effective method 

to lose weight, reduce comorbidities associated with obesity and improve life’s quality. In the 

past few decades, in Portugal, there has been a noticeable increase in bariatric surgeries. 

However, when analyzing the patient’s long-term evolution, the success rate of this intervention 

is considerably below expectations. It is considered to be successful whenever the patient is 

able to lose at least 50% of the overweight. 

Objective: Evaluate the factors that influence the success of the surgery regarding the 

anthropometric characteristics of the studied individuals as well as their eating habits and 

physical activity. 

Methodology: The study took place at São João Hospital Center E.P.E, where data from 107 

females was gathered including the age, type and date of surgery, patient’s stature, waist 

measurement, weight, and fat mass percentage. The same anthropometric collection was made 

for the various post-surgery moments (PósOp). Data collection regarding eating habits and 

physical activity was also gathered during the follow-up appointments that took place after the 

surgery. On these appointments the patient was asked three open answer questions: “What is a 

diet?”. “What makes you gain weight?” and “What makes you lose weight?”. 

Results: On the studied sample, it was concluded that there is a significant weight loss and body 

fat decrease until the 18th month after surgery. 4 years after the intervention, the recorded values 

are similar to the ones registered before the surgery. Consequently, the patient’s success rate 

decreases over time. The factors that revealed to be impactful to the success of this surgical 

intervention were the IMC before surgery, the overweight loss on the waiting period before 

surgery, the type of surgery and the ingestion of sweets, fried dishes, alcohol and water. All of 

these elements were very important to the good results on any post-surgery moment. 

Conclusions: It was concluded that apart from the type of surgery used to solve obesity, it is 

absolutely necessary to invest on the patient’s food education as well as a systematic follow-up 

in order to achieve the desired results. 

Key-words: Obesity, Bariatric surgery, Food Intake 
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

1.1. A DOENÇA 

A obesidade é uma doença de proporções epidémicas a nível global, contabilizando-

se atualmente 2,8 milhões de mortes por ano causadas pelo excesso de peso. Até então 

associada a países desenvolvidos, a obesidade assume agora uma prevalência considerável 

em países de desenvolvimento médio e reduzido1. 

Uma epidemia que se iniciou no século XX com uma maior disponibilidade de alimentos 

economicamente mais acessíveis, altamente processados e com elevado teor em açúcar e 

gordura, o que desempenhou um papel notável no aumento da prevalência da obesidade. 1-3 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), descreve esta patologia como sendo o maior 

problema atual de saúde pública a nível global, identificando-a como uma das principais 

causas de incapacidade e morte na população adulta e com expressão cada vez maior em 

faixas etárias mais jovens, tais como crianças e adolescentes.4 

A obesidade é considerada uma doença crónica caracterizada pela excessiva 

deposição de gordura corporal, que se traduz em consequências negativas, não desprezíveis 

na saúde do indivíduo, a curto e a longo prazo.3 Este excesso de gordura é resultante de 

consecutivos balanços energéticos positivos, em que a quantidade de energia ingerida é 

superior à quantidade de energia despendida.4 As causas deste desequilíbrio são complexas 

e de origens diversas: metabólico, neuro-endócrino, genético, comportamental, psicossocial 

e/ou ambiental.5 

O aumento da mortalidade associado à obesidade é particularmente relevante uma vez 

que está relacionado com o aumento de doenças crónicas não transmissíveis (DCNT).6 

Indivíduos obesos estão mais propensos ao desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2, 

dislipidemias, doenças do sistema cardíaco, hepático e respiratório, algumas neoplasias, e 

ainda doenças do foro psicológico, como a depressão.7-12 

A obesidade e as suas comorbilidades reduzem significativamente a qualidade de vida 

e a empregabilidade, potenciam a estigmatização e dificultam a integração social. 7-12 Não 

obstante também do enorme impacto financeiro associado, quer a nível pessoal, como estatal.13   

Em 2016, mais de metade da população europeia tinha excesso de peso e cerca de 

23% das mulheres e 20% dos homens tinham obesidade. Nas faixas etárias mais jovens, já são 

contabilizadas 41 milhões de crianças e 340 milhões adolescentes com excesso de peso.14 Em 

Portugal, esta realidade é muito semelhante, uma vez que, no mesmo ano, cerca de 35% da 

população tinha excesso de peso e 24% das mulheres e 20% dos homens eram obesos (Gráfico 

1).14 
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Em relação à prática de atividade física, componente indispensável à perda e/ou 

manutenção de peso, verifica-se que mais de um terço da população na Europa é 

insuficientemente ativa.   Estudos demonstraram que a prática de 150 minutos de atividade 

física aeróbia moderada a intensa por semana está relacionada com a redução de 

aproximadamente 30% do risco de doença cardíaca isquémica e o risco de diabetes em 27%.14 

A prática de exercício físico tem também revelado efeitos positivos na saúde mental, 

diminuindo as reações ao stresse, ansiedade e depressão.15 

Está ainda demonstrado que os homens apresentam um nível de atividade física 

superior ao das mulheres e que este é proporcional ao seu rendimento.6  

Em Portugal, mais de metade da população não é ativa, verificando-se, também um 

nível de sedentarismo superior nas mulheres (Gráfico 2).14 
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Gráfico 1 - Prevalência de classes de Índice de Massa Corporal (IMC), calculadas de 
acordo com a Organização Mundial de Saúde, por sexo, em Portugal 

Gráfico 2 - Prevalência dos níveis de atividade física (IPAQ), por sexo, em Portugal 
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1.2. O DIAGNÓSTICO 

Para que se possa definir se um indivíduo é obeso e em que medida é que a doença 

se manifesta, desenvolveram-se alguns métodos de avaliação da composição corporal, 

nomeadamente a Impedância Bioelétrica (BIA), Densiometria (DXA) e outros métodos baseados 

na antropometria. 

Uma das principais ferramentas utilizada na determação da obesidade é o cálculo do 

Índice de Massa Corporal (IMC)16 por poder ser realizado em todos os indivíduos, em idade 

adulta, independentemente do sexo 4,15.  

Através deste cálculo é possível caracterizar o indivíduo segundo quatro categorias. 

“Baixo peso” que está definido por um IMC inferior a 18,5 kg/m2, “Peso normal” se o IMC estiver 

compreendido no intervalo entre 18,5 e 24,9 kg/m2, a pré-obesidade com IMC entre 25 e 29,9 

kg/m2. E por fim, a obesidade que pode ser subdividida em três níveis, obesidade grau 1 com 

IMC entre 30 e 34,9 kg/m2, obesidade grau 2, onde o IMC está entre 35 e 39,9 kg/m2 e 

obesidade grau 3 ou “obesidade mórbida” se o IMC for superior a 40 kg/m2 17, 18. 

Outra das ferramentas utilizada no diagnóstico de excesso de peso é a medição do 

perímetro da cintura (Pc) com interesse pelo facto de avaliar a gordura abdominal (subcutânea 

e visceral).  Segundo a OMS, valores de Pc iguais ou superiores a 88 cm nas mulheres e iguais 

ou superiores a 102 cm nos homens são indicadores de risco metabólico muito aumentado, o 

que requer a necessidade de intervenção18. A obesidade abdominal parece estar associada 

com um maior risco de o indivíduo desenvolver resistência à insulina e manifestar eventos 

cardiovasculares, comparativamente com a obesidade periférica, onde a gordura se acumula 

principalmente na região gluteofemoral. 17, 19 De acordo com o perímetro da cintura revelado, 

41,6% das mulheres e 26,7% dos homens apresentam um risco muito aumentado, em 

Portugal.14 

Outro método que avalia a composição corporal é a Impedância Bioelétrica (BIA) que 

recorre a princípios da física baseados em componentes da corrente elétrica e dos seus 

condutores, como a impedância, a resistência e a reactância.20 Este método estima a 

quantidade total de água corporal e consequentemente a quantidade de massa gorda e massa 

isenta de gordura. 19, 21 São considerados valores acima do normal, as percentagens de massa 

gorda (%MG) iguais ou superiores a 28% no caso das mulheres e 20% no caso dos homens. 19 

Esta técnica tornou-se fundamental no diagnóstico e acompanhamento de doentes com 

obesidade uma vez que, através do cálculo do IMC os indivíduos só são categorizados segundo 

o seu peso, independentemente se este é manifestado à custa de massa gorda ou massa não 

gorda. 22,23  
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1.3. O TRATAMENTO 

O facto de a obesidade ser considerada uma doença crónica significa que o indivíduo 

tem necessidade de tratamento durante toda a vida. Uma vez instaurado o estado de 

obesidade, a terapêutica não constituirá a cura para a doença, mas servirá como ferramenta 

para o controlo da sua manifestação 4. 

Reconhece-se que a perda de 5 a 10% do peso total pode provocar uma redução 

significativa e relevante das comorbilidades associadas à obesidade. 24-26 

Por se tratar de uma doença de origem multifatorial, podem se adotar diferentes tipos 

de abordagem para o seu tratamento. A mais convencional é através do correto ajuste dos 

hábitos alimentares do doente, da sua educação alimentar, de uma adequada prática de 

atividade física e, quando necessário, de um acompanhamento psicológico. As restantes 

intervenções aplicáveis estão relacionadas com a utilização de fármacos ou com a realização 

de procedimentos cirúrgicos, tais como a cirurgia bariátrica. 

 

1.3.1 CIRURGIA BARIÁTRICA 

O termo “Cirurgia Bariátrica” aplica-se a todos os procedimentos cirúrgicos que visam 

a redução de peso. Este tipo de intervenção surge em alternativa à dietoterapia 

convencional, destinando-se a indivíduos com IMC superior a 40 kg/m2, ou superior a 35 kg/m2 

quando associado a comorbilidades.  

           Atualmente, este tipo de terapêutica é considerado o mais eficaz para a perda de peso 

e redução das comorbilidades, independentemente do tipo de cirurgia realizada.27 

Os procedimentos cirúrgicos podem ser classificados como restritivos, malabsortivos 

ou mistos.  As cirurgias restritivas, nomeadamente a Banda gástrica e o Sleeve gástrico, 

reduzem a capacidade gástrica, e consequentemente obtêm uma maior saciedade com 

volumes menores ao habitualmente ingeridos antes da intervenção. As cirurgias malabsortivas, 

como é o caso do desvio duodeno-jejunal ou o desvio jejunoileal, objetivam a redução da 

capacidade absortiva de macronutrientes através da diminuição do comprimento do intestino 

delgado. Por fim, as cirurgias mistas, como é exemplo o Bypass em Y de Roux, combinam a 

restrição e a má-absorção semelhante aos mecanismos descritos anteriormente. 28,29 Estes 

métodos provocam uma rápida e grande perda ponderal com impacto na composição corporal 

do individuo intervencionado. 26 

Em Portugal, o tratamento cirúrgico da obesidade cumpre os requisitos da Circular 

Normativa no 20/DSCS/DIGID de 13/08/2008, sendo que os procedimentos realizados 
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compreendem maioritariamente o Sleeve gástrico (SG) e o Bypass gástrico com Y de Roux 

(BGYR).30 

 Na Europa, em 2016, realizaram-se cerca de 230 mil cirurgias bariátricas. Nesse mesmo 

ano, em Portugal, contam-se quase 2 mil cirurgias executadas para a perda de peso, 37% 

através da realização de Bypass gástrico e 34% de Sleeve gástrico. 21,34 

 

DEFINIÇÃO DE SUCESSO NA CIRURGIA BARIÁTRICA 

A definição de sucesso e insucesso no âmbito da cirurgia bariátrica não é consensual31. 

Este tipo de intervenção tem como objetivo não só a perda de peso, mas também o 

aumento da qualidade de vida, a diminuição de comorbilidades e a remissão ou melhoria 

metabólica.   Por esse motivo, alguns investigadores definem o sucesso unicamente como uma 

boa resposta por parte do indivíduo após a intervenção. 31 

Assim, e porque a obesidade é uma doença crónica, é possível observar indivíduos 

que inicialmente apresentam uma boa resposta ao tratamento, mas que ao longo do tempo 

voltam a apresentar um peso idêntico e até mesmo superior ao que apresentavam no período 

que antecedeu à intervenção. 35,36 

Contudo, de acordo com alguns estudos, a percentagem total de peso perdido (%TPP) 

parece ser o indicador mais apropriado para avaliar os resultados da intervenção. 35-37 Baseado 

nesse facto, Corcelles et al. definiram o “sucesso” pela perda de, pelo menos 20% do peso total 

no primeiro ano pós-operatório 35.  Esta tem sido a definição mais consensual, pelo facto de ser 

uma medida fácil de se calcular, comparável com outras investigações e baseada em evidência 

científica.    Este valor apresentado foi obtido segundo a informação de que 97% dos doentes 

submetidos a uma cirurgia bariátrica atingem no mínimo 20% TPP. Baseia-se também na 

evidência de que atingidos 5 a 10% de peso total perdido, há uma redução significativa das 

comorbilidades associadas à obesidade. 25,26 

Numa outra perspetiva, para Reinhold et al., um bom resultado é definido pela perda 

de mais de 50% do excesso de peso 38.  Esta definição baseia-se no facto de indivíduos com 

maior sobrecarga terem a necessidade de perder mais peso, pelo que através do cálculo do 

excesso de peso se obtém uma avaliação mais adequada dos resultados. 

Pesquisas mais recentes, baseadas em estudos de longa duração, avaliam o sucesso 

não só pela perda ponderal, mas também pela manutenção do peso perdido. 

Na realização desde estudo, foram analisados os resultados segundo as diferentes 

definições de sucesso. Para a avaliação dos possíveis fatores influenciadores de sucesso e 

consequente comparação dos indivíduos ao longo do tempo no pós-operatório, utilizou-se 

como referência a perda de excesso de peso superior a 50%. 
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2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

A cirurgia bariátrica tem sido cada vez mais utilizada como solução para a obesidade, 

destacando-se como sendo o método que apresenta resultados mais expressivos de perda de 

peso num período curto de tempo.29,39 Contudo, quando analisada a evolução dos doentes a 

longo prazo, a taxa de sucesso com este tipo de intervenção é bastante inferior ao expectável. 

De forma a melhorar a prática clínica e o acompanhamento dos doentes que realizam 

uma cirurgia bariátrica, torna-se fulcral perceber as causas do insucesso e qual o período mais 

vulnerável de este se manifestar.  

Segundo a literatura, sabe-se que o tipo de procedimento cirúrgico realizado não 

influencia o resultado desta terapêutica, ou seja, não existem diferenças estatisticamente 

significativas, a longo prazo, na perda ponderal.40 Assim, e dado que a causa do insucesso não 

está relacionada com o método cirúrgico, pondera-se que esta será externa: ambiental, 

comportamental e/ou psicossocial.  

Uma vez que a obesidade se deve a um balanço energético positivo prolongado, 

consequente da combinação de uma elevada ingestão alimentar e de uma insuficiente prática 

de exercício físico, é pertinente perceber o impacto destes dois elementos no sucesso ou 

insucesso após a cirurgia bariátrica. 6 

Alguns fatores, como o tempo de espera até a cirurgia, a evolução ponderal nesse 

período e a perceção dos conceitos de “dieta”, do que “emagrece” e do que “engorda” serão 

também considerados como elementos relevantes no acompanhamento do doente. 
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3. OBJETIVOS 

— Analisar a manifestação de sucesso após a realização de uma cirurgia bariátrica ao longo 

do tempo. 

— Avaliar quais os fatores relacionados com o sucesso da cirurgia; 

— Comparar a terapêutica alimentar instituída, após a cirurgia, com a ingestão alimentar do 

doente; 

— Analisar as diferenças dos hábitos alimentares entre doentes classificados como tendo ou 

não sucesso após a cirurgia bariátrica; 

— Avaliar a perceção do conceito de “dieta”, do que “engorda” e do que “emagrece” em 

indivíduos submetidos a cirurgia, e se revela impacto no sucesso da terapêutica realizada.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

Na realização deste estudo foi avaliada uma amostra de 107 indivíduos do sexo 

feminino observados na Consulta Tratamento Cirúrgico da Obesidade (CTCO) e na Consulta 

Externa de Nutrição-Endocrinologia (CENE) do Centro Hospitalar São João E.P.E. (CHSJ), 

submetidos a uma cirurgia bariátrica, nomeadamente Sleeve Gástrico ou Bypass Gástrico em 

Y de Roux.  

O trabalho realizado teve aprovação da Comissão de Ética do CHSJ. 

Para a realização deste estudo foi necessária a recolha dos dados pessoais e 

antropométricos desses indivíduos, no momento pré (PréOp) e pós-operatório (PósOp).    

A cirurgia bariátrica é reconhecida como um tratamento que se destina não só à perda 

de peso, mas também à melhoria da qualidade de vida do indivíduo. Por esse motivo, os 

candidatos a este tipo de intervenção são observados por uma equipa constituída por 

profissionais de endocrinologia, nutrição e psiquiatria, na Consulta de Avaliação Multidisciplinar 

de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (CAMTCO). Nesta consulta foi recolhida a informação 

proveniente dos registos dos vários profissionais. Relativamente à consulta de nutrição foram 

recolhidos os dados á cerca do sexo, a idade, o tipo e data de cirurgia, a estatura (m), o 

perímetro da cintura (cm), o peso (kg) e a percentagem de massa gorda (%). Posteriormente 

procedeu-se ao cálculo do IMC (kg/m2).  Da consulta de endocrinologia obteve-se a informação 

referente à manifestação de comorbilidades de foro endócrino e da consulta de psiquiatria o 

diagnóstico de distúrbios psicológicos. 

Aquando da aprovação por parte da equipa multidisciplinar e tornando-se, 

consequentemente candidato à realização da cirurgia, o doente é incentivado a perder peso 

até ao dia da intervenção.   Por esse motivo, tornou-se pertinente analisar também a flutuação 

de peso no período até à intervenção não só pelo benefício para a execução da cirurgia e da 

avaliação da motivação do doente, mas também para se conhecer o seu impacto no sucesso 

a longo prazo.  

Uma vez realizada a cirurgia, o doente é observado ao primeiro, terceiro e sexto mês 

subsequentes à intervenção na CENE. A partir do 6.º mês e por períodos de 6 meses é 

observado na CTCO, quando completados 3 anos de pós-cirurgia, o doente é acompanhado 

anualmente até aos 6 anos, novamente na CENE.  

Na realização deste estudo foram avaliados os doentes com um período de PósOp 

compreendido entre 1 e 5 anos.  
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Nas consultas de acompanhamento, durante o período de PósOp, foram recolhidos 

novamente os dados do peso, perímetro da cintura, percentagem de massa gorda e calculado 

o IMC. 

Para além disso, e como a obesidade é resultante de constantes episódios em que a 

ingestão alimentar é superior ao dispêndio de energia realizado pelo individuo, pretendeu-se 

compreender quais os hábitos alimentares e de atividade física que os doentes apresentam 

após a intervenção. Para tal, no momento da consulta de PósOp procedeu-se à recolha 

presencial dos dados acerca de um dia alimentar habitual, que pela sua conversão segundo a 

tabela clássica de equivalentes, se obteve o aporte de energia e de macronutrientes.  Recolheu-

se também informação relativamente à prática de atividade física e da frequência de consumo 

de doces, fritos, refrigerantes, bebidas alcoólicas e água.  

Nesta consulta, o doente é ainda inquirido sobre três questões de resposta aberta: “O 

que é uma dieta?”, “O que acha que engorda?” e “O que acha que emagrece?”. Todas estas 

questões foram realizadas pela mesma pessoa e registadas fora do ambiente de consulta. 

Para a recolha de alguns dados foi coadunada a linguagem à dos doentes 

intervencionados para que a busca de conhecimento fosse ao encontro do pretendido. No que 

concerne à prática de atividade física, estudou-se a “inatividade física” pelo facto de não se ter 

aplicado nenhum questionário e a informação recolhia apenas se basear nos dados reportados 

pelos indivíduos. 

Para a análise do êxito da intervenção utilizou-se não só as definições de sucesso 

existentes na literatura, que baseiam exclusivamente no peso perdido após a cirurgia, mas 

também o valor de peso obtido pelos doentes. 

Com a análise da relação entre sucesso e os vários elementos, pretendeu-se 

compreender quais os fatores que se associam à evolução do peso e por isso determinar uma 

boa resposta a esta terapêutica. 
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5. ANÁLISE ESTATISTICA 

A análise estatística foi feita com recurso ao programa IBM SPSS Statistics para MacOSx 

(versão 23.0.0.0). A análise descritiva da amostra em estudo consistiu no cálculo de medianas 

e percentis (P25, P75), e de frequências absolutas (n) e relativas (%).  

A normalidade das variáveis foi estudada pelos coeficientes de simetria e de 

achatamento, tendo-se concluído que, na generalidade, estas seguiam uma distribuição 

diferente da normal, optando-se por aplicar testes não paramétricos em toda a análise. 

Para comparar a relação entre as diferentes variáveis e o sucesso na realização 

cirúrgica, realizou-se o teste Wilcoxon para amostras emparelhadas, como a atividade física ao 

longo do tempo, e o teste de Mann-Whitney para amostras independentes, como na frequência 

de consumo segundo o PósOp dos indivíduos inquiridos. 

Na correlação das variáveis com o eventual sucesso da cirurgia bariátrica realizou-se o 

teste de Spearman para amostras emparelhadas. 

Em todos os testes de hipóteses rejeitou-se a hipótese nula quando p < 0,05. 
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6. RESULTADOS 

6.1. AVALIAÇÃO INICIAL 
Realizada na Consulta de Avaliação Multidisciplinar de Tratamento Cirúrgico da Obesidade 

 

Na tabela 5 encontra-se a análise descritiva da amostra no momento de avaliação à 

realização da cirurgia bariátrica, nomeadamente os dados relativos à da idade, antropometria 

e composição corporal. 

No que concerne à percentagem de massa gorda, observa-se que, na maioria da 

amostra, a massa corporal é constituída por aproximadamente 50% gordura. Este parâmetro 

não atinge valores perto da normalidade em nenhum dos casos, apresentando um valor mínimo 

de massa gorda de 48%. 

Na fase antecedente à cirurgia, a maioria da amostra (74,8%), refere que não pratica 

atividade física de forma organizada e frequente, enquanto 25,2% realiza pelo menos 1 vez por 

semana. Dos indivíduos que realizam atividade física apenas 16,8% demonstra uma prática de 

exercício igual ou superior a 3 vezes por semana. 

 

 

  

 

 

 

De acordo com os registos de psiquiatria, cerca de metade da amostra descreve 

distúrbios psicológicos, nomeadamente ansiedade e depressão e cerca de 20% reporta 

episódios frequentes de compulsão alimentar.  

Quanto às comorbilidades de foro endócrino associadas à obesidade, verificamos que 

quase metade dos indivíduos manifestavam hipertensão arterial, cerca de 37% exibiam quadros 

de dislipidemia (com valores elevados de colesterol e/ou triglicerídeos) e 19% apresentavam 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2.  

 

Tabela 1 - Análise descritiva da amostra antes da realização da cirurgia 

n = 107 Mediana P25 P50 Mínimo Máximo 
Idade (anos) 44 37 52 20 66 
Estatura (m) 1,60 1,56 1,65 1,44 1,74 

Peso (kg) 107,9 100,2 118,3 72,8 166,2 
Excesso de Peso (kg) 42,9 37,1 52,3 18,5 104,7 

IMC (kg/m2) 41,9 39,1 45,5 32,3 69,6 
MG (%) 50,1 49,2 52,5 48,0 56,0 
Pc (cm) 117,0 110,0 127,0 97,0 157,0 

IMC: Índice de Massa gorda 
MG: Massa Gorda 
Pc: Perímetro da cintura 
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Na tabela 2 está a análise realizada ao IMC antes da realização da cirurgia. 

 

Tabela 2 - Análise do IMC antes da realização da Cirurgia 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

6.2. EVOLUÇÃO ATÉ À CIRURGIA 
 
No presente estudo o tempo de espera até á intervenção foi em média 460 dias (≈1 ano 

e 3 meses) em que, 62% da amostra esperou pelo menos um ano para realizar a cirurgia e num 

dos casos a espera foi de quase 5 anos. Pelo contrário, 38% dos indivíduos aguardou menos 

de um ano até à cirurgia com um mínimo de aproximadamente 2 meses.  

Na tabela 3 está descrita a análise relativa à diferença de peso durante o período de 

espera. Atenta-se ao facto de apesar do valor médio ser reduzido mais de metade da amostra 

aumentou o peso antes da realização da cirurgia (3,1 kg de mediana) e um terço diminuiu cerca 

de 3 kg. 

 

 Tabela 3 – Análise da diferença de peso durante o período de espera até à cirurgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC Pré-Cirurgia (kg/m2) 
30,0 a 34,9 35,0 a 39,9 ≥ 40,0 

5,6% 29,9% 64,5% 
 

Mediana P25 P50 
41,9 39,1 45,5 

Mínimo Mínimo 
32,3 32,3 

IMC: Índice de Massa gorda 

Diferença de Peso* (kg) 
Mediana P25 P75 Mínimo Máximo 

0,6 -1,7 4,8 -21,9 21,3 
 

 
Diminuição Manutenção Aumento 

 
30,8% 6,5% 62,6% 

*Diferença de Peso entre a primeira avaliação pré-cirúrgica e o momento de 
cirurgia  
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6.3. TIPO DE CIRURGIA E RESULTADOS DE PÓS-OPERATÓRIO 
 

No que concerne ao tipo de procedimento executado, a maioria da amostra em estudo 

foi submetida a Bypass Gástrico em Y de Roux (71%), enquanto que menos de um terço da 

mesma foi sujeita à técnica de Sleeve Gástrico (29%). 

Na tabela 4 estão representadas as alterações antropométricas decorrentes no período 

pós-operatório, nomeadamente o Índice de Massa Corporal (IMC), a Percentagem de Massa 

Gorda (MG) e o Perímetro da Cintura (Pc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No gráfico 3 é possível visualizar-se a evolução ponderal destes doentes ao longo do 

tempo após a realização da cirurgia. Observa-se uma diminuição acentuada desde o 1º mês 

PósOp até ao 12º mês, de um valor de 38,3 kg/m2, correspondente a obesidade grau 2, para 

27,9 kg/m2 que traduz excesso peso. A partir do último ponto referido, verifica-se um aumento 

gradual do IMC, atingindo-se um valor de ordem média de 31,0kg/m2 ao fim de 4 anos.  

Apesar da evolução da percentagem de massa gorda, nesta amostra, não se expressar 

de forma tão linear como o IMC, é notória a diminuição até ao 1ºano com inversão da tendência 

nesse momento (Gráfico 4). No primeiro ano verificou-se uma perda média de 25,2 kg, em que 

cerca de 53% se deveu a perda de massa gorda.  

 

Gráfico 3 - Evolução do IMC ao longo período de Pós-Operatório 
 

 

Tabela 4 - Análise dos valores antropométricos da amostra no momento da Cirurgia 

 1m 3m 6m 12m 18m 24m 36m 48m 
n 98 96 94 98 85 72 54 30 

IMC (kg/m2) 38,3 34,2 29,8 27,9 28,1 28,6 29,5 31,0 
MG (%) 49,9 47,5 40,0 29,0 34,0 41,0 34,0 31,0 
Pc (cm) 111 104 96 88 89 90 91 93 

IMC: Índice de Massa gorda 
MG: Massa Gorda 
Pc: Perímetro da cintura 
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Relativamente ao perímetro da cintura este parece acompanhar as tendências 

reveladas nas anteriores medições verificando-se uma diminuição acentuada até aos 12 meses, 

com um valor mínimo de 89 cm (Gráfico 5). Apesar do Pc acompanhar a descida de peso, ao 

1º ano de PósOp observa-se uma estabilização até ao 4º ano com apenas 3 cm de diferença 

entre as medianas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, considerou-se pertinente avaliar a atividade física reportada pelos doentes ao 

longo do tempo. (Tabela 5) 

  

 

 1m 
n= 98 

3m 
n= 96 

6m 
n= 94 

12m 
n= 98 

18m 
n= 85 

24m 
n= 72 

36m 
n= 54 

48m 
n= 30 

60m 
n= 19 

n  
(%) 

43 
(43,9%) 

21 
(21,9%) 

26 
(27,7%) 

35 
(35,7%) 

45 
(53,6%) 

48 
(53,5%) 

36 
(66,7%) 

13 
(43,3% 

9 
(47,4%) 

Tabela 5 – Frequência de inatividade física reportada ao longo do tempo Pós-operatório 
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Gráfico 4  - Percentagem de Massa Gorda ao longo do período Pós-Operatório 

Gráfico 5 - Perímetro da cintura ao longo do período Pós-Operatório 
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6.4. HÁBITOS E INGESTÃO ALIMENTAR 

6.4.1 INGESTÃO ALIMENTAR vs. PRESCRIÇÃO 

Através da recolha da história alimentar do doente na consulta de PósOp e recorrendo 

à tabela clássica de equivalentes, estimou-se a quantidade de ingestão de energia e 

macronutrientes reportados. 

Para indivíduos submetidos a cirurgia bariátrica está preconizada a prescrição de um 

plano alimentar estruturado de 1200 kcal no caso das mulheres, em que 50% corresponde a 

hidratos de carbono, 20% proteína e 30% gordura. 

Neste estudo observou-se que em média a ingestão alimentar dos doentes com pelo 

menos 1 ano de cirurgia é cerca de 1455kcal o que corresponde a 20% a mais 

comparativamente com o prescrito. 

A quantidade de energia fornecida pelo plano alimentar prescrito logo após a 

intervenção, deve ser constante e mantida até a obtenção de um peso adequado e por esse 

motivo a análise dos dados tem por base a comparação entre a ingestão reportada e o valor 

recomendado. Na tabela 6 está descrita a análise relativa à quantidade de energia ingerida, 

segundo o tempo de PósOp. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relativamente à quantidade em macronutrientes que o doente deve ingerir depois da 

cirurgia, está preconizado que seja cerca de 150g de hidratos de carbono (HC), 60g de proteína 

(P) e 40g de gordura (G). Estes valores correspondem a uma distribuição do valor energético 

total em 50% de HC, 20% de P e 30% de G. 

 Segundo a história alimentar reportada na consulta de PósOp, estima-se uma ingestão 

média de 180 g de hidratos de carbono, 76 g de proteína e 45 g de gordura. Destacam-se os 

hidratos de carbono por representarem o elemento com maior diferença em relação à 

prescrição e a gordura com o menor. 

Na tabela 7 está representada a análise da ingestão de macronutrientes segundo o 

tempo de PósOp dos doentes.  

Tabela 6 – Análise do aporte energético total ao longo do tempo  

Tempo PósOp (meses) 12 18 24 36 48 

Ingestão 
Alimentar 

(kcal) 

n 13 17 13 34 12 

Mediana  1211 1445 1357 1412 1679 

Prescrito 
vs.  

Reportado 

(+)  
1,0 % 

(+) 
20,4 % 

(+)  
13,1 % 

(+)  
17,6 % 

(+)  
39,9 % 
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Tabela 7 – Análise do aporte de macronutrientes reportado e relação com a quantidade prescrita 

Tempo PósOp (meses) 12 18 24 36 48 

 n 13 17 13 34 12 

Hidratos de 
Carbono 

Mediana (g) 169,0 190,5 167,7 177,0 198,0 

Prescrito 
vs.  

Reportado 
(+) 

12,7% 
(+) 

26,7% 
(+) 

11,8% 
(+) 

18,0% 
(+) 

32,0% 
 

Proteína 

Mediana (g) 64,0 77,0 63,0 74,0 92,3 

Prescrito 
vs.  

Reportado 
(+) 

6,7% 
(+) 

28,3% 
(+)  

5,0% 
(+) 

23,3% 
(+) 

53,8% 
 

Gordura 

Mediana (g) 37,0 37,0 46,0 44,0 44,5 

Prescrito 
vs.  

Reportado 
(-)  

0,8% 
(-)  

0,8% 
(+) 

15,0% 
(+) 

´1,0% 
(+) 

11,3% 
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6.4.2 HÁBITOS ALIMENTARES 

Analisaram-se os grupos de alimentos que, apesar de não constituírem parte integrante 

do dia alimentar do doente, poderiam contribuir para o aumento de peso a longo prazo, se 

ingeridos de forma frequente.  Por esse motivo, foi analisado o número de vezes, por mês, em 

que se verificou a ingestão de produtos com elevado teor em açúcar, nomeadamente doces e 

refrigerantes, o consumo de produtos com elevado teor em gordura como os fritos, e o consumo 

de bebidas alcoólicas pelo elevado valor energético que apresentam.  

Para além dos elementos referidos, considerou-se pertinente a avaliação do consumo 

de água ao longo do dia e o número de refeições diárias habitualmente realizadas. 

 O consumo médio dos itens avaliados, e respetiva análise descritiva encontra-se na 

tabela 8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neste estudo, constatou-se que o consumo de doces após a realização da cirurgia é 

inexistente para 24,3% da amostra, enquanto 23,4% reporta um consumo relativo de uma vez 

por semana e 21,5% cerca de 8 vezes por mês. Realça-se o facto de cerca de 11,2% dos 

doentes referir a ingestão deste tipo de alimentos de forma diária. 

Quando avaliada a ingestão segundo o tempo de pós-operatório, conclui-se que existe 

uma maior proporção de indivíduos com 1 ano de PósOp que nega o seu consumo habitual 

(Tabela 9). Apesar de o número de indivíduos que refere consumir doces de forma diária ser 

semelhante nos vários momentos temporais, observa-se um aumento médio gradual da 

ingestão de doces ao longo do tempo.  

Relativamente ao consumo de fritos, cerca de metade dos indivíduos estudados nega 

o consumo de fritos, 15,8% refere ingestão aproximadamente de 1 vez por semana e 4,7% fá-

lo de forma diária. Segundo o tempo PósOp dos doentes, verifica-se um aumento médio gradual 

Tabela 8 – Análise da frequência de hábitos alimentares dos doentes intervencionados 

n=107 
 Mediana P25 P75 Mínimo Máximo Nunca (%) 

N.º de vezes/mês 
Doces 4 1 8 0 30* 24,3 
Fritos 0 0 4 0 30* 55,1 

Refrigerantes 0 0 2 0 30* 74,8 
Bebidas Alcoólicas** 0 0 0 0 30* 77,6 

Quantidade (L)/dia 
Água 1,0 3,0 1,0 0,5 1,0  

N.º de vezes/dia 
Refeições 6 7 6 5 6  

* Todos os dias 
** Pelo menos um copo 
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da ingestão de fritos ao longo do tempo, tal que, ao 3º ano começa-se a verificar a ingestão 

diária de fritos por parte de alguns indivíduos.  

 Quanto ao consumo de refrigerantes observa-se que cerca de 75% dos doentes refere 

apenas ter o hábito de os consumir ocasionalmente, contudo, 9,3% dos indivíduos ainda refere 

ingerir este tipo de bebidas diariamente. 

Desde a realização de cirurgia até ao primeiro ano de PósOp observamos que nenhum 

individuo da amostra referiu consumir refrigerantes. Contudo, ao longo do tempo, alguns dos 

inquiridos confirmam esta ingestão, sendo que, a partir dos 18 meses, já há evidência de 

consumos diários. 

À semelhança dos refrigerantes, as bebidas alcoólicas têm um consumo nulo 

maioritário, representando cerca de 77,6% da amostra. De notar que quando inquiridos acerca 

deste consumo, a bebida mais enunciada foi o vinho. Assim, destaca-se que o 8,4% dos 

doentes tem o hábito de ingerir pelo menos um copo de vinho diariamente.  

A ingestão de bebidas alcoólicas descreve um aumento gradual ao longo do tempo, 

apresentando indivíduos que as consomem de forma diária a partir dos 18 meses. O consumo 

mais elevado está descrito em indivíduos com 4 anos de pós-operatório. 

Por fim, o consumo de água dos indivíduos intervencionados foi em média muito 

semelhante e compreendido entre 0,8 a 1,1L/dia ao longo do tempo.  

 
Tabela 9 – Consumo média de doces, fritos, refrigerantes, bebidas alcoólicas e água ao longo de tempo 

Tempo PósOp (meses) 12 18 24 36 48 

Doces 
(N.º de 

vezes/mês) 

n 13 17 13 34 12 
Mediana 5 9 9 7 11 
Nunca 53,8% 20,0% 20,0% 20,6% 18,2% 

Todos os dias 7,7% 16,7% 20,0% 8,8% 18,2% 

Fritos 
(N.º de 

vezes/mês) 

n 13 17 13 34 12 
Mediana 1 2 3 4 6 
Nunca 53,8% 47,1% 84,6% 50,0% 41,7% 

Todos os dias 0% 0% 0% 5,6% 8,3% 

Refrigerantes 
(N.º de 

vezes/mês) 

n 13 17 14 34 12 
Mediana 0 2 3 5 4 
Nunca 100% 70,6% 92,9% 64,7% 66,7% 

Todos os dias 0% 5,9% 7,1% 11,8% 6,3% 

Bebidas Alcoólicas 
(N.º de 

vezes/mês) 

n 13 17 14 34 12 
Mediana 0 3 3 6 5 
Nunca 100% 64,7% 92,9% 70,6% 58,3% 

Todos os dias 0% 5,9% 7,1% 14,7% 8,3% 

Água 
(L/dia) 

n 13 17 14 34 12 
Mediana 1,1 0,8 0,8 1,1 0,9 
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 No que concerne ao número de refeições por dia que os doentes realizam, verifica-se 

que de uma forma consistente ao longo do tempo a ordem média é de 6 refeições. Este valor 

vai ao encontro do plano alimentar estruturado prescrito após a intervenção, onde integra 6 

refeições. 

 

 

 

 

 
 

6.5. PERCEÇÃO DE CONCEITOS 

  “O QUE É UMA DIETA?” 

 O termo “dieta” é interpretado popularmente como um regime de restrição alimentar, 

dessa forma revelou ser de interesse perceber de que forma este é definido entre estes doentes. 

 A recolha das suas opiniões foi realizada segundo um modelo de resposta aberta e por 

esse motivo, houve necessidade de se categorizarem as respostas para avaliar a sua relação 

com o êxito desta terapêutica. Na tabela 11 figuram as várias respostas obtidas e as respetivas 

categorias. 

 Através deste trabalho de investigação, constatou-se que as respostas com mais 

prevalência entre os doentes intervencionados definem o termo “dieta” como sendo uma 

alimentação de qualidade superior, em menor quantidade e em que cada constituinte tem uma 

quantidade adequada, bem como sendo um veículo de promoção de saúde. (Tabela 11) 

 

Tabela 10 – N.º de refeições diárias reportadas ao longo do tempo 

Tempo PósOp (meses) 12 18 24 36 48 

Nº Refeições/dia  
n 13 17 13 34 12 

Mediana 5 6 6 6 6 

Tabela 11 – Categorias e respetivas respostas à questão “O que é uma dieta?” 

Categoria % Respostas 

Qualidade 32,7% 
“Comer coisas que não engordam”, “Cozidos e Grelhados”, 
“Alimentação equilibrada”, “Comer saudável”, “Alimentação 
melhor” e “Comer bem”. 

Restrição Alimentar 25,2% 
“Cortar nos doces, gorduras”, “Sem hidratos”, “Sem açúcar”, 
“Cortar muita coisa”, “Poucas Kcal”, “Restrição Alimentar”, 
“Fazer restrições”. 

Quantidade 23,4% 
“Quantidade cerca”, “Pouca quantidade”, “Comer menos”, 
“Menos quantidade”, “Quantidades rigorosas”, “Alimentação 
controlada” 

Promotor de Saúde 22,4% “Alimentação saudável”, “Aumenta a saúde” 

Prescrição 15,9% “O que a nutricionista manda”, “Cumprir um plano alimentar” 

Horário 11,2% “Comer mais vezes”, “Ter horários”, “Comer várias vezes ao 
dia”, “Ter hábitos” 

Educação Alimentar 10,3% “Aprender a comer”, “Saber comer”, “Aprender a antecipar a 
fome”, “Mudança de hábitos” 

Processo difícil 5,6% “Difícil” 
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“O QUE ACHA QUE ENGORDA?”  

Avaliou-se também o que os doentes consideram como responsáveis pelo aumento de 

peso, destacam-se os doces, a elevada quantidade de comida ingerida, de forma generalizada, 

e a ingestão de pão (Tabela 12). 

 

 

 

 

 “O QUE ACHA QUE EMAGRECE?”  

 Quando confrontados com o que permite a redução de peso, os indivíduos que 

realizaram uma cirurgia bariátrica, destacam a diminuição da quantidade total ingerida, a 

prática de exercício físico e a motivação para o realizar como principais potenciadores da 

mesma (Tabela 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respostas: % Respostas: % 
Doces 35,5 Tudo, em excesso 35,5 
Pão 25,2 Arroz/Massa/Batata 16,8 

Refrigerantes 10,3 Gorduras 10,3 
Fritos 9,3 Falta de Horário 9,3 
Álcool 6,5 Stress 5,6 

Sedentarismo 5,6 Fast Food 2,8 
Bolachas 2,8 Carne 1,9 

Comida processada 1,9 Molhos 0,9 

 Tabela 12- Respostas á questão “O que acha que engorda?” 

Respostas: % Respostas: % 
Menos Quantidade 36,4 Exercício físico 19,6 

Motivação 18,7 Hortícolas 14,0 
Dieta 12,1 Comer saudável 12,1 
Stress 11,2 Fruta 6,5 
Água 4,7 Horário 3,7 

Cozidos e Grelhados 2,8 Cirurgia 2,8 
Peixe 2,8 Carnes Brancas 2,8 

Mais vezes, Menos 
Quantidade 2,8 Dieta Líquida 1,9 

Lacticínios 0,9 Nada 0,9 

 Tabela 13 - Respostas à pergunta "O que acha que emagrece?" 
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6.6. AVALIAÇÃO DE SUCESSO 
 

Na tabela 14 encontram-se os valores de medida central de IMC da amostra a partir da 

realização da cirurgia até completados 4 anos. 
 

Tabela 14- Evolução do IMC ao longo do tempo PósOp 

 

 

 

 

Na tabela 15 e 16 observam-se as análises descritivas da percentagem de perda total 

de peso e de excesso de peso perdido, respetivamente, ao longo dos anos. Em ambos os 

casos, o ponto de referência é o peso registado no dia da cirurgia.  

Relativamente à tabela 15, é possível aferir-se que, em média, a amostra apresenta de 

forma consistente um valor superior a 20% de perda de excesso de peso. Contudo, à medida 

que o tempo avança, verifica-se um decréscimo progressivo da perda ponderal, o qual se 

acentua ao terceiro ano. De notar também que no referido ano, o percentil 25 da amostra já se 

encontra muito próximo do valor limite para ser considerado como sucesso (20,8%TPP). 

Na tabela 16, à semelhança da anterior, a percentagem de excesso de peso perdido 

é, em média, sempre superior a 50%, apresentando inicialmente um valor 1,7 vezes superior ao 

definido para obtenção da classificação de “sucesso”.  

 

Tabela 15 — Perda de peso total, ao longo do tempo 

 
 

 

 

 

 
Tabela 16 - Perda de excesso de peso, ao longo do tempo 

 

 

 1m 3m 6m 12m 18m 24m 36m 48m 
n 98 96 94 98 85 72 54 30 

IMC (kg/m2) 38,3 34,2 29,8 27,9 28,1 28,6 29,5 31,0 

%TPP — PERCENTAGEM DE TOTAL DE PESO PERDIDO 

Quando avaliado no: n Mediana P25 P75 Mínimo Máximo 

1ºano 99 34,7 29,1 40,4 18,1 48,4 
2ºano 74 35,1 26,5 41,5 14,4 50,7 
3ºano 54 33,2 20,8 35,8 11,9 100 
4ºano 30 31,6 24,4 36,4 14,0 48,1 

%EPP — PERCENTAGEM EXCESSO DE PESO PERDIDO 
Quando avaliado no: n Mediana P25 P75 Mínimo Máximo 

1ºano 99 83,0 70,9 100 41,8 153,6 
2ºano 74 82,6 68,6 97,8 33,2 142,4 
3ºano 54 78,5 52,5 87,1 30,7 135,1 
4ºano 30 71,5 59,5 80,5 37,6 113,9 
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Para além das percentagens de peso e de excesso de peso perdido, utilizadas para 

definir o sucesso da cirurgia bariátrica, este estudo avaliou também o peso alcançado pelos 

doentes, nomeadamente a taxa de indivíduos que atingiu valores inferiores a 25 kg/m2 

correspondente à normoponderalidade. 

Na tabela 17 estão descritas as taxas associadas às diferentes definições de sucesso 

incluindo a obtenção de um IMC com valores “normais” como obtenção de êxito. 

 
 

Tabela 17 - Taxa de Sucesso, segundo o tipo de definição ao longo do tempo 

 

 

 

 

 

 

 

No gráfico 6 é possível visualizar-se a discrepância entre a percentagem de indivíduos 

com parecer favorável às definições de sucesso aceites no âmbito da cirurgia bariátrica e a 

percentagem da amostra que deixou de manifestar obesidade. 

 

 

 

 

 

 

 
 

%TPP: Percentagem Total de Peso Perdido | %EPP: Percentagem de Excesso de Peso Perdido 

  

Ano n %TPP > 20% %EPP > 50% IMC < 24,9Kg/m2 

1º 99 100% 97,0% 28,3% 
2º 74 93,1% 88,9% 20,8% 

3º 54 83,3% 79,6% 13,0% 
4º 30 83,3% 83,3% 6,7% 

%TPP: Percentagem Total de Peso Perdido 
%EPP: Percentagem de Excesso de Peso Perdido 

Gráfico 6 - Percentagem de sucesso, ao longo do tempo, segundo diferentes definições 
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6.6.1 FATORES DETERMINANTES DO SUCESSO 

Relativamente à idade dos candidatos, não é possível observar-se uma relação 

estatisticamente significativa entre a idade e o sucesso desta terapêutica. Apesar disso, a 

associação revelada entre as duas variáveis é inversa. Destaca-se também o facto que a 

influência da idade no êxito da intervenção é semelhante independentemente do tipo de 

procedimento realizado.  

No que concerne ao IMC evidenciado antes da intervenção, este demonstra ter impacto 

positivo na resposta do individuo face ao tratamento. Ou seja, quanto maior for o IMC antes da 

cirurgia mais provável será de este atingir o sucesso. No presente estudo, esta relação é 

estatisticamente significativa até ao 4º ano. 

Por fim e quanto à composição corporal dos doentes, verifica-se que a percentagem 

de massa gorda pré-cirurgia, apenas revela relação com a manifestação de sucesso ao 4º ano. 

Esta relação é inversa e associa indivíduos com menores percentagens de gordura iniciais 

apresentarem melhores respostas a longo prazo. 

 

Tabela 18 - Relação entre o sucesso da intervenção cirúrgica e a Idade, o IMC e %MG pré cirurgia, ao 
longo do tempo 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez obtido o aval para a realização da cirurgia, foi estudado o possível efeito do 

período de espera nestes doentes. Na amostra estudado, não foi observada uma associação 

entre o tempo de espera e o sucesso no PósOp, com valor estatisticamente significativo.  

 Contudo, relativamente à perda de excesso de peso durante esse período, constata-se 

que há relação positiva no primeiro ano. Ou seja, os indivíduos que perderam mais peso até à 

cirurgia, revelaram ter mais sucesso até ao 1º ano PósOp. 

Sucesso* 1ºano 2ºano 3º ano 4ºano 

IDADE 
r -0,23 -0,162 -0,190 -0,358 

p 0,662 0,175 0,168 0,52 
n 99 71 54 30 

IMC 
Pré-Cx 

r 0,448 0,231 0,274 -0,24 

p <0,001 0,051 0,045 0.899 
n 99 72 54 30 

%MG 
Pré-Cx 

r -0,183 -0,151 -0,295 -0,531 

p 0,123 0,296 0,081 0,016 

n 99 72 54 30 

%MG: Percentagem de Massa Gorda 
* Perda de excesso de peso superior a 50% 
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Tabela 19 - Relação entre o sucesso da intervenção cirúrgica e o Tempo de Espera e o Excesso de peso 
perdido nesse período, ao longo do tempo 

 

 

Quando analisada a relação entre o tipo de procedimento efetuado e o sucesso deste 

ao longo do tempo verificam-se melhores resultados com a realização do Bypass Gástrico. 

Contudo isto só se verifica até completados 2 anos pós-cirurgia. (Tabela 21) 

A partir do 3ºano e a longo prazo não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os dois tipos de intervenção.   

Tabela 20 - Percentagem de excesso de peso perdido segundo o tipo de cirurgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sucesso* 1ºano 2ºano 3º ano 4ºano 

Tempo de Espera 
r -0,045 -0,067 -0,197 -0,036 
p 0,662 0,577 0,153 0,849 
n 99 71 54 30 

Excesso de Peso 
no Tempo de 

Espera 

r 0,202 0,142 0,165 -0,216 
p 0,045 0,234 0,234 0.252 
n 99 72 54 30 

* Perda de excesso de peso superior a 50% 

Tempo PósOp Tipo de Cirurgia n % EEP 

1º ano 
Sleeve 22 36,4 
Bypass 77 53,9 

 

2º ano 
Sleeve 21 27,8 
Bypass 51 40,1 

 

3º ano 
Sleeve 16 22,9 
Bypass 38 29,4 

 

4º ano 
Sleeve 6 13,7 
Bypass 24 15,9 

%EPP: Percentagem de Excesso de Peso Perdido 

Tabela 21 - Relação entre tipo de cirurgia e o sucesso da intervenção cirúrgica, ao longo do tempo 

Sucesso* 1ºano 2ºano 3º ano 4ºano 

Tipo de Cirurgia 
n 99 72 54 30 

p 0,012 0,024 0,167 0,568 

* Perda de excesso de peso superior a 50% 
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6.6.2 RELAÇÃO ENTRE OS HÁBITOS E INGESTÃO ALIMENTAR E O SUCESSO 

Neste estudo, não se verificou haver relação entre o aporte energético reportado e o 

êxito da terapêutico em nenhum momento do PósOp. Contudo a partir do 2º ano a relação entre 

ambas é negativa, pelo que se compreende que uma menor ingestão pode provocar uma 

melhor resposta à realização da cirurgia bariátrica (Tabela 22). 

 

  

 

  

 

 
 

À semelhança da ingestão energética, a energia correspondente aos macronutrientes 

foi inevitavelmente superior à prescrição alimentar instituída e não revelou ter impacto, com 

significado estatístico, no êxito da cirurgia. Todos os elementos analisados apresentam uma 

relação inversa com a manifestação do sucesso ao 2º e 4º ano. Dessa forma é possível deduzir-

se que uma ingestão menor ou mais idêntica com a prescrição poderá promover o êxito da 

intervenção (Tabela 23) 
 

Tabela 23 – Relação entre a ingestão de macronutrientes reportada e o sucesso da intervenção cirúrgica 

 

 

Posteriormente analisou-se os hábitos de ingestão de grupos de alimentos específicos, 

a qual permitiu avaliar se o seu consumo frequente provocaria um aumento de peso e se 

consequentemente poderia condicionar o sucesso da intervenção.   

Na tabela 24 encontra-se a análise da relação entre a ingestão de doces, fritos, 

refrigerantes, bebidas alcoólicas e água com o êxito da terapêutica cirurgia ao longo do tempo. 

Sucesso* 1ºano 2ºano 3º ano 4ºano 

Ingestão 
Energética 
Estimada 

r 0,100 -0,139 -0,046 -0,295 

p 0,322 0,245 0,743 0,114 

n 99 71 54 30 
 
* Perda de excesso de peso superior a 50% 

Tabela 22 - Relação entre o sucesso da cirurgia e a ingestão energética reportada no PósOp 

 Sucesso* 1ºano 2ºano 3º ano 4ºano 

 n 99 71 54 30 

Hidratos de 
Carbono 

r 0,116 -0,142 -0,122 -0,238 
p 0,255 0,234 0,378 0,206 

 

Proteína 
r 0,040 -0,147 0,043 -0,191 
p 0,693 0,219 0,759 0,311 

 

Gordura 
r 0,052 -0,033 0,022 -0,171 
p 0,613 0,785 0,874 0,367 

* Perda de excesso de peso superior a 50% 
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Relativamente ao efeito que o consumo de doces revela na expressão de sucesso, 

constata-se que completados 24 meses de PósOp, este descreve uma relação inversa e 

estatisticamente significativa com a obtenção de uma resposta positiva ao tratamento. Assim, 

conclui-se que os doentes que reportam uma ingestão menor de produtos ricos em açúcar 

parecem obter mais sucesso com a cirurgia.  

No que concerne à relação do consumo de fritos com o sucesso da cirurgia, constata-

se haver associação estatisticamente significativa ao 4º ano, período em que o consumo médio 

por mês também é superior. Nos restantes momentos, apesar de não se verificar significado 

estatístico, apresenta um valor de correlação negativo entre as variáveis, ou seja, o consumo 

de fritos está inversamente relacionado com o êxito da cirurgia. 

Pela maior parte da amostra não consumir bebidas açucaradas, nomeadamente 

refrigerantes, de forma regular, este não expressa relação com o sucesso da cirurgia com 

significado estatístico (p>0,05). Ainda assim, denote-se que esta associação também é inversa, 

pelo que, uma menor ingestão de refrigerantes corresponde positivamente ao êxito do 

tratamento cirúrgico.  

Quanto ao consumo de bebidas alcoólicas nesta amostra, este não revelou ter 

influência de forma consistente, na manifestação de sucesso, uma vez que apenas no 2º ano 

se verifica uma associação com significado estatístico. 

Por fim, a ingestão de água diária revelou ter uma associação positiva com o sucesso, 

ainda que sem valor estatisticamente significativo.  

 

Tabela 24- Relação entre o consumo de doces, fritos, refrigerantes, bebidas alcoólicas e água e o 
sucesso ao longo do tempo 

 

 

 

 Sucesso* 1ºano 2ºano 3º ano 4ºano 
 n 99 71 54 30 

Doces  
PósOp 

r 0,054 -0,253 -0,292 -0,455 
p 0,596 0,032 0,032 0,011 

Fritos 
PósOp 

r -0,129 -0,141 -0,096 -0,426 
p 0,204 0,237 0,490 0,019 

Refrigerantes 
PósOp 

r 0,084 -0,115 -0,171 -0,083 
p 0,406 0,336 0,217 0,663 

Bebidas 
Alcoólicas PósOp 

r -0,076 -0,364 -0,079 -0,159 
p 0,455 0,002 0,572 0,400 

Água 
PósOp 

r -0,027 0,163 0,125 0,360 
p 0,790 0,172 0,369 0,051 

PósOp: pós-operatório 
* Perda de excesso de peso superior a 50% 
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Em relação ao número de refeições que os doentes realizam por dia, neste estudo, não 

se verificou nenhuma associação com o sucesso. Contudo, a relação entre as duas variáveis é 

positiva, evidenciando que um maior número de refeições diárias pode relacionar-se com 

melhores resultados a longo prazo. 

 

Tabela 25- Relação entre o nº de refeições e o sucesso ao longo do tempo 

 

 

 
 

  
 
 
 

6.6.3 RELAÇÃO ENTRE A PERCEPÇÃO DOS CONCEITOS DE “DIETA”, “O QUE 
ENGORDA”, “O QUE EMAGRECE” COM O SUCESSO 

 
Quando avaliado o impacto das respostas relativas ao termo “dieta” e o êxito da 

terapêutica cirúrgica, destaca-se qualidade da alimentação por ter revelado relação com o 

sucesso no 3º ano PósOp. Por outro lado, os doentes que consideram a dieta como um 

“processo difícil” demonstraram melhores resultados à terapêutica no 1º e 4º ano (Tabela 26). 

Quanto à análise da associação entre o que acreditam que engorda e o sucesso da 

cirurgia, concluiu-se que aqueles que responderam que o álcool era um dos elementos mais 

preponderantes no aumento de peso revelaram ter mais sucesso no primeiro ano. Por seu turno, 

no segundo ano, os doentes que consideraram os doces como os principais responsáveis pelo 

aumento de peso foram aqueles que atingiram maior taxa de sucesso. Já no terceiro ano, os 

doentes que referiram as bolachas como o elemento com maior impacto tiveram maior sucesso 

PósOp. Por fim, no 4º ano, não foi possível estabelecer nenhuma relação estatisticamente 

significativa entre as respostas e a expressão de sucesso (p>0,05) (Tabela 27). 

Relativamente às expectativas destes doentes no que diz respeito a uma boa resposta 

à cirurgia, nomeadamente o que acham que emagrece, foi possível observar que, no primeiro 

ano, os doentes que reportaram que o consumo preferencial de carnes brancas e elevadas 

quantidades de água são fatores favorecedores da perda de peso, tiveram maior sucesso 

PósOp. No segundo e terceiro ano, os doentes cuja resposta recaiu na dieta líquida obtiveram 

melhores resultados e ao 4º ano verificou-se haver relação com o êxito naqueles que referiram 

a “comida saudável” como facilitador da perda de peso (Tabela 28). 

 

 Sucesso* 1ºano 2ºano 3º ano 4ºano 

Nº 
Refeições/dia 

r 0,012 0,104 0,134 -0,101 

p 0,906 0,385 0,333 0,594 

n 99 71 54 30 
* Perda de excesso de peso superior a 50% 
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Tabela 26 - Relação entre a perceção de conceito de dieta e o sucesso no PósOp 

 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 
 n 99 72 54 30 

Qualidade 
r 0,102 -0,166 -0,276 -0,224 

p 0,317 0,164 0,043 0,235 

Restrição 
r 0,088 0,189 0,211 0,293 
p 0,387 0,111 0,126 0,116 

Quantidade 
r 0,075 0,009 -0,048 -0,149 
p 0,464 0,940 0,731 0,432 

Promotor de Saúde 
r 0,070 -0,027 -0,038 -0,098 
p 0,491 0,821 0,786 0,608 

Prescrição 
r -0,118 -0,105 0,027 0,247 
p 0,243 0,381 0,844 0,189 

Horário 
r 0,063 0,009 0,226 -0,280 
p 0,535 0,940 0,100 0,134 

Educação Alimentar 
r 0,051 0,124 0,179 0,083 
p 0,618 0,299 0,196 0,663 

Processo díficil 
r -0,295 0,068 -0,144 -0,415 
p 0,003 0,568 0,298 0,023 
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Tabela 27- Relação entre a perceção de conceito do que engorda e o sucesso no PósOp 

 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 
 n 99 72 54 30 

Doces 
r -0,044 -0,265 -0,175 -0,622 

p 0,665 0,024 0,205 0,534 

Tudo em excesso 
r -0,044 -0,036 0,045 0,067 
p 0,665 0,762 0,762 0,723 

Pão 
r 0,086 0,175 0,177 0,293 
p 0,399 0,141 0,200 0,116 

Arroz/Massa/Batata 
r 0,065 -0,018 -0,048 -0,040 
p 0,520 0,883 0,731 0,834 

Refrigerantes 
r -0,167 -0,159 -0,033 0,120 
p 0,099 0,181 0,815 0,529 

Gorduras 
r 0,048 -0,051 -0,033 0,120 
p 0,636 0,673 0,815 0,529 

Fritos 
r 0,051 0,116 0,143 0,149 
p 0,618 0,332 0,302 0,432 

Falta de Horários 
r 0,040 0,080 0,099 -0,239 
p 0,697 0,506 0,475 0,203 

Álcool 
r 0,012 -0,005 0,095 0,077 
p 0,909 0,968 0,493 0,685 

Stress 
r 0,043 -0,051 0,033 0,120 
p 0,676 0,673 0,815 0,529 

Sedentarismo 
r 0,045 0,108 -0,079 -0,280 
p 0,655 0,368 0,572 0,134 

Fast Food 
r 0,021    
p 0,839    

Bolachas 
r 0,021 0,039 -0,272  
p 0,839 0,745 0,047  

Comida 
processada 

r 0,025 0,039 0,069  
p 0,803 0,745 0,618  

Carne 
r 0,025 0,068 0,069 0,083 
p 0,803 0,568 0,618 0,663 

Molhos 
r 0,021 0,039 -0,272  
p 0,839 0,745 0,057  



45 

 

 
 

Tabela 28 - Relação entre a perceção de conceito do que emagrece e o sucesso no PósOp 

 
  

 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

 n 99 72 54 30 

Menos quantidade 
r 0,025 0,032 0,027 0,149 

p 0,803 0,789 0,844 0,432 

Exercício físico 
r -0,125 0,139 -0,021 -0,280 
p 0,218 0,243 0,883 0,134 

Motivação 
r 0,068 0,063 0,127 0,155 
p 0,506 0,601 0,361 0,414 

Hortícolas 
r -0,132 -0,159 -0,114 0,088 
p 0,193 0,181 0,413 0,645 

Dieta 
r -0,166 0,090 0,123  
p 0,102 0,454 0,377  

Comer saudável 
r 0,048 0,132 0,033 -0,447 
p 0,636 0,270 0,815 0,013 

Stress 
r 0,048 0,108 0,058 0,155 
p 0,506 0,368 0,675 0,414 

Fruta 
r -0,178 -0,071 -0,078  
p 0,078 0,555 0,575  

Água 
r -0,295 -0,095 -0,033 0,149 
p 0,003 0,428 0,815 0,432 

Horário 
r 0,033 0,039   
p 0,745 0,745   

Cozidos e Grelhados 
r 0,021 0,039   
p 0,839 0,745   

Peixe 
r 0,070 0,009 0,081 0,175 
p 0,419 0,940 0,558 0,354 

Carnes Brancas 
r -0,295 -0,166 -0,144  
p 0,003 0,163 0,298  

Mais vezes, menos 
quantidade 

r 0,025 0,068 0,099  
p 0,803 0,568 0,475  

Cirurgia 
r 0,024 0,080 0,099 0,083 
p 0,818 0,506 0,475 0,663 

Dieta líquida 
r 0,025 -0,362 -0,272  
p 0,803 0,002 0,047  

Lacticínios 
r 0,025 0,055 0,069  
p 0,803 0,644 0,618  

Nada 
r 0,015 -0,230 -0,272 -0,415 
p 0,887 0,052 0,047 0,023 
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DISCUSSÃO 

 A cirurgia bariátrica é atualmente reconhecida como um método eficaz para a rápida 

perda de peso em indivíduos com sobrecargas ponderais extremas. Por esse motivo, milhares 

de pessoas recorrem a este tipo de intervenção, com o intuito de combater a obesidade. 

 Neste trabalho foi estudado um grupo de mulheres submetidas a uma cirurgia 

bariátrica, nomeadamente Bypass em Y de Roux ou Sleeve gástrico, com no mínimo 1 ano de 

pós-operatório. 

Segundo os requisitos da Circular Normativa no 20/DSCS/DIGID de 13/08/2008, são 

elegíveis para a realização da cirurgia os indivíduos que apresentam um IMC superior a 40kg/m2 

ou 35 kg/m2 com comorbilidades.  

Como este tipo de intervenção vai para além da perda de peso e objetiva a remissão 

ou melhoria metabólica, analisou-se a existência e o tipo de comorbilidades do foro endócrino 

manifestadas pelos candidatos segundo o seu IMC. A que revelou ser mais relevante entre 

estes indivíduos foi a hipertensão arterial seguida de dislipidemias e diabetes mellitus tipo 2.  

Através da análise do IMC, realça-se ainda o facto de 5,6% dos indivíduos terem sido 

intervencionados com um IMC inferior a 35 kg/m2, correspondente a excesso de peso e cerca 

43% dos indivíduos com IMC compreendido entre 35 e 40 kg/m2 não apresentavam nenhuma 

comorbilidade associada a obesidade (Tabela 2).  

Alguns estudos 41,42 identificam a cirurgia bariátrica como o método mais eficaz para a 

resolução das comorbilidades associadas à obesidade pelo facto de se reconhecer que a 

perda de 5 a 10% do peso total pode provocar uma sua redução significativa 24-26. 

Este trabalho surgiu com o intuito de compreender em que dimensão o êxito da cirurgia 

bariátrica se apresenta ao longo do tempo e quais os fatores que o podem determinar. 

Com esse objetivo, avaliou-se a taxa de sucesso segundo duas definições existentes 

na literatura que se baseiam na perda de pelo menos 20% do peso total ou na perda de pelo 

menos 50% do excesso de peso (Tabela 15 e 16). 

Contudo, de forma a aprofundar o estudo relativo ao sucesso deste tipo de intervenção, 

compreendeu-se ser pertinente não só estudar a percentagem de peso perdido, mas também 

a taxa de indivíduos que atingiram valores de normoponderalidade, com um IMC inferior a 25 

kg/m2 (Tabela 17). 

Pelo facto desta intervenção cirúrgica estar direcionada à resolução da obesidade o 

objetivo deveria ser o intervencionado deixar de manifestar a doença. Contudo, este não é 

considerado por apenas uma pequena percentagem dos indivíduos submetidos atingir esses 

resultados. 
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Na prática clínica este fator é ainda mais percetível, uma vez que apesar de os doentes 

diminuírem o seu peso, poucos são os casos que atingem valores “normais” e, por conseguinte, 

são vulgarmente considerados como insucessos. Por esse motivo, neste trabalho foi avaliado o 

sucesso não só baseado na percentagem de peso e excesso de peso perdido, mas também 

tendo em vista o valor atingido. 

Numa fase inicial do PósOp e considerando as definições referentes à perda de peso 

e de excesso de peso, observa-se que aproximadamente 100% da amostra atinge sucesso no 

1º ano, não obstante de que neste grupo de indivíduos menos de 30% apresentavam um peso 

adequado (IMC≤ 24,9kg/m2). No 2º ano verifica-se uma diminuição de 8% da amostra que 

obteve sucesso com a terapêutica e ao 3º ano uma diminuição média de quase 9% de doentes 

com êxito.  

Apesar de, a longo prazo, cerca 83% da amostra satisfazer os requisitos para a 

obtenção do sucesso apenas 6,7% dos indivíduos avaliados eram normoponderais (Tabela 17). 

De notar que a maioria das investigações analisam o sucesso até ao 1º ano desde a 

realização da cirurgia, pelo não contemplam a manutenção ou reganho de peso. 43,44 

Contrariamente a isso, o presente trabalho estudou o sucesso por um período de 4 

anos, o que permitiu verificar que o êxito da cirurgia é máximo no primeiro ano de pós-cirurgia 

e consequentemente menor ao longo do tempo (Gráfico 6). 

Pela análise do sucesso desta abordagem e com a obtenção de valores inferiores ao 

expectável pretendeu-se compreender quais os fatores que o influenciam.  

Foram estudados fatores como a idade dos candidatos, a ingestão alimentar estimada 

no PósOp, a prática de atividade física, entre outros fatores que se possam associar à evolução 

do peso e por isso determinar uma boa resposta a esta terapêutica. 

Relativamente á idade, não se verifica, em nenhum momento, uma relação 

estatisticamente significativa com o sucesso, apesar da associação revelada entre as duas 

variáveis ser inversa (Tabela 18). Este dado é corroborado e demonstrado em alguns estudos 

que verificam uma menor perda de peso em indivíduos com mais idade, embora a resolução 

de comorbilidades seja igual ou até superior relativamente aos mais novos. 45,46 Estes últimos, 

são mais ativos, apresentam metabolismos mais acelerados e por isso, perdas de peso 

maiores. 

Quanto ao IMC no momento antecedente à intervenção, constata-se que valores mais 

elevados se relacionam positivamente com o sucesso, apresentando significado estatístico 

relevante no 1º, 2º e 3º ano (Tabela 18). Por esse motivo, concluiu-se que indivíduos com valores 

de IMC superiores revelaram ter uma melhor resposta ao tratamento. 
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No que diz respeito ao perímetro da cintura, verificou-se um valor mínimo de 97 cm e 

um valor máximo de 157 cm, pelo que em todos os casos analisados o risco para doenças 

metabólicas, nomeadamente diabetes e doenças cardiovasculares é muito elevado. 

Contrariamente ao expectável e apesar do Pc acompanhar a descida de peso até ao 

1º ano de PósOp, este estabilizou ao longo do tempo com apenas 3 cm de aumento (Gráfico 

5). Uma das explicações prováveis para estes dados é o facto de as medições não terem sido 

efetuadas pelo mesmo profissional, uma limitação inevitável e associada a este parâmetro. 

Admite-se que na fase antecedente à cirurgia os valores elevados de peso, massa 

gorda e de perímetro abdominal revelados se devam não só à expectável inadequação 

alimentar associada, mas também ao facto da maioria da amostra, cerca de 75%, referir que 

não pratica atividade física de forma organizada e frequente (Tabela 5). 

No momento em que o individuo é elegível à realização da intervenção cirúrgica, é 

incentivado a perder peso até ao dia da intervenção.    

A redução de peso no período pré-operatório parece estar associada a um melhor 

desempenho do procedimento cirúrgico 28,47,48 e pode ser indicativo de uma maior motivação 

por parte do doente, fundamental para o sucesso a curto e a longo prazo. 39,49,50 

No entanto, alguns estudos revelam que a maioria dos doentes não evidencia qualquer 

perda de peso até à cirurgia, verificando-se até casos de aumento de peso. 32,40 Este fenómeno 

está descrito na literatura como efeito “última ceia”, em que os indivíduos descrevem uma 

tendência para o aumento da ingestão alimentar e consequente aumento de peso antes de 

iniciarem um regime de restrição alimentar. 34, 51 

No estudo realizado, verifica-se um aumento de ordem média de 0,6kg durante o 

período de espera, o que apesar de um valor reduzido, corrobora os estudos referidos 

anteriormente (Tabela 3). 

Numa investigação de Alvarez et al., demonstraram que indivíduos com um tempo de 

espera maior revelaram perdas de peso idênticas àqueles com um tempo de espera menor.51 

Nessa investigação, os doentes foram intervencionados num espaço temporal curto 

compreendido entre 89 e 159 dias, muito inferior ao do presente estudo.  Neste trabalho, o 

tempo de espera médio foi cerca de 460 dias, em que, 62% da amostra esperou pelo menos 

um ano para realizar a cirurgia e num dos casos a espera foi de quase 5 anos.  

Considera-se que a perda de peso antes da cirurgia é importante na realização da 

cirurgia, contudo a sua associação com melhores resultados no pós-operatório não é clara. 39, 

52,53 Segundo, Mrad et al. apenas existe relação entre a perda de peso antes e depois da cirurgia 

no caso dos homens, e esta só se verifica até ao primeiro ano após cirurgia. 54 Num estudo mais 

recente de 2016, Gerbet et al. estudaram 9570 indivíduos com 2 anos de cirurgia bariátrica, 
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sendo que no primeiro ano após a intervenção os doentes no quartil 75 da perda de peso PréOp 

atingiram 15,2% mais na redução total de peso em comparação com os do quartil 25. Ao 2° 

ano esta diferença diminuiu para 13,6%, mas manteve-se uma associação estatisticamente 

significativa. 52,55 

A maioria dos estudos realizados neste âmbito, apenas evidenciam a relação entre a 

perda ponderal no pré-operativo e o sucesso na redução de peso até 1 ano pós-cirurgia. 42, 47 

Apesar de neste estudo não ter sido observada uma associação entre o tempo de 

espera até à cirurgia e o sucesso no PósOp, com valor estatisticamente significativo, considera-

se que poderá dever se ao facto de a amostra estar dispersa num espaço temporal com elevada 

dimensão. Ainda assim, o peso perdido nesse período apresenta um impacto positivo no 

sucesso no 1º ano da intervenção (Tabela 19). 

Com o intuito de se obter a recomendada diminuição de peso até a cirurgia, compete 

à equipa de nutrição auxiliar o doente neste processo.  

As principais abordagens realizadas neste tipo de consulta baseiam-se na prescrição 

de um Plano Alimentar Estruturado (PAE) ou através de um Aconselhamento Alimentar (AA). O 

último é realizado quando a motivação demonstrada pelo doente em cumprir um PAE não é 

suficiente ou quando os seus hábitos alimentares são de tal forma inadequados que pequenas 

alterações permitem melhorar o seu estado nutricional. Em alternativa a este, e quando o doente 

manifesta motivação para o cumprimento de um plano alimentar e/ou apresenta uma patologia 

que assim o exija, nomeadamente diabetes mellitus, é realizada uma prescrição de um PAE.  

Verifica-se que à maioria dos doentes em estudo foi proposto o cumprimento de um 

PAE e poder-se-ia pensar que recorrer a este tipo de abordagem, numa fase precedente à 

cirurgia, tivesse impacto positivo no sucesso pós-intervenção, uma vez que pressuporia que o 

doente adquirisse hábitos alimentares mais controlados e próximos daqueles que iriam ser 

prescritos após a realização da cirurgia. Contudo, através da avaliação desta variável com a 

perda ponderal, compreende-se que a perda de excesso de peso no período de espera é muito 

semelhante em ambas as prescrições. Assim, constata-se que impacto da prescrição na 

manifestação de bons resultados a longo prazo não apresenta valor estatisticamente 

significativo em nenhum momento de PósOp. 

No que diz respeito ao tipo de procedimento executado, o Bypass em Y de Roux 

proporciona melhores resultados na perda de peso, comparativamente ao Sleeve, apenas até 

ao 2º ano de PósOp. Posteriormente a isso, os dois tipos de intervenção não diferem em termos 

de perda de peso (Tabela 21). 

Uma vez realizada a cirurgia bariátrica, a evolução ponderal da maioria dos indivíduos 

submetidos descreve uma acentuada diminuição inicial até aos 18 meses pós-cirurgia, 
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correspondendo à perda de 25,2 kg (mediana), dos quais 53% se deveu a perda de massa 

gorda (Tabela 4). Destaca-se a percentagem de massa gorda como o melhor parâmetro de 

avaliação de emagrecimento, uma vez que permite discriminar que porção do peso perdido 

corresponde a gordura, e não massa não gorda.   

Num estudo de Vaurs et al. apresentaram dados semelhantes aos revelados neste 

trabalho, tal que a sua amostra demonstrou, no primeiro ano, um decréscimo médio de 20,3 kg 

dos quais 59% correspondiam a perda de massa gorda.56 

A partir do 18ºmês PósOp constata-se uma inversão da tendência do peso 

evidenciando um aumento gradual constante ao longo do tempo. 

Tal como evidenciado neste estudo, estima-se que um terço dos doentes 

intervencionados recuperam parte do peso perdido a partir do 18º e do 24º mês. 53 Também 

num estudo de meta-análise, foi possível verificar-se que, na generalidade, os doentes perdem 

a maioria do excesso de peso (entre 55 a 65%) até ao 2º ano pós-cirurgia. 54,55,57 Por fim, 

Buchwald et al. constataram que na maioria dos doentes, o peso atingido ao 2º ano de PósOp 

não apresentava diferenças, comparativamente com o peso apresentado 2 anos antes da 

realização da intervenção. 55 

Ao fim de 4 anos, os valores de peso são idênticos aos iniciais e os indivíduos 

regressam à classe de IMC que apresentavam anteriormente.  

Destaca-se ainda o facto de que, em média, a %MG foi idêntica no momento 

antecedente à cirurgia e 4 anos após a mesma. Ou seja, a longo prazo também não se verificam 

alterações da composição corporal com a realização da cirurgia. 

 Silva et al. e os seus colaboradores demonstraram as mesmas tendências de IMC e 

%MG verificadas no presente trabalho. Para além do mesmo contexto hospitalar, o estudo 

referido corrobora os dados numa amostra de 793 doentes. 58 

Na equação do aumento de peso, tem também uma importância considerável a 

diminuição do exercício físico  

Inicialmente e imediatamente após a realização da cirurgia cerca de 44% da amostra 

referia que não praticava nenhum tipo de atividade física, facto explicado pelo receio de se 

exercitarem depois de uma cirurgia e devido ao facto de terem reduzido drasticamente a 

ingestão alimentar posteriormente a esse evento. 

 Contudo é possível destacar-se um aumento acentuado de indivíduos que iniciaram a 

prática de exercício físico entre o 1º e o 3º mês. Dado que se pode associar ao facto de serem 

observados ao 1º mês pela equipa nutrição, exclusivamente, que reforça a importância do 

exercício físico, assim como tem possibilidade de esclarecer possíveis dúvidas consequentes 

da intervenção (Tabela 5). 
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Assim, no 3º mês é possível atingir-se o mínimo para a inatividade física, cerca de 22%, 

e neste caso o obstáculo predominante são problemas osteoarticulares resultantes do longo 

período de obesidade extrema. Após os 18 meses da realização da cirurgia, mais de metade 

da amostra refere que não pratica nenhum tipo de atividade física de forma organizada. 

 Estes dados corroboram o facto de que coincidentemente ao período em que peso 

começa a aumentar verifica-se também um maior número de indivíduos que não pratica 

atividade física.  

Por esse motivo, expecta-se que a recuperação ponderal descrita se deva não só à 

recidiva de antigos hábitos alimentares, com o aumento da ingestão de alimentos de elevada 

densidade energética, como também à diminuição da prática de atividade física. 56 

De acordo com a análise da ingestão alimentar observada no pós-operatório, verificou-

se que doentes com 1 ano e meio de cirurgia parecem consumir cerca de 20% a mais do que 

o valor prescrito aquando da intervenção (Tabela 6).  Este dado poderá contribui para o facto 

de nesse mesmo período se verificar a mudança da tendência do peso. 

O valor máximo de ingestão aparece ao 4ºano de PósOp, momento em que a amostra 

descreveu, em média, um aumento de cerca de 10kg relativamente ao peso mínimo identificado 

ao 18ºmês. 

Procedeu-se posteriormente à tradução da quantidade de energia reportada em 

macronutrientes (Tabela 7). Relativamente aos hidratos de carbono, constata-se uma diferença 

substancial ao 18º mês, assim como ao 48º mês comparativamente com o prescrito. Denote-se 

que é a partir do 18º mês que se verifica um aumento de peso médio da amostra, pelo que se 

pode especular que o consumo de hidratos de carbono acompanha a progressão ponderal. 

Quanto à proteína, observa-se, uma variação constantemente positiva em relação ao 

prescrito. Ao 48ºmês, essa diferença é máxima com uma ingestão cerca de 53% a mais do que 

a recomendada. 

A ingestão de gordura é máxima quando completados 2 anos de cirurgia, com um valor 

médio de 46g, o que corresponde a mais 16% do que seria desejado. Este macronutriente é o 

que revela apresentar uma menor diferença entre a ingestão e a prescrição. Contudo, é 

importante referir que o cálculo da quantidade de gordura é inevitavelmente subvalorizada, uma 

vez que não é contabilizada a quantidade utilizada durante a confeção dos alimentos. 

Apesar de verificar uma ingestão superior constante e generalizada relativamente ao 

recomendado este não constitui um fator determinante à obtenção de sucesso, nem é possível 

destacar nenhum macronutriente com impacto na resposta à intervenção. 
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Estes dados são também corroborados por Novais et al., que segundo a mesmo 

definição de sucesso utilizada neste trabalho, também não verificaram haver influência entre a 

quantidade energética total ingerida e os resultados na perda de excesso de peso. 59 

Relativamente à ingestão de produtos como os doces e os fritos, observou-se neste 

estudo, à semelhança do estudo realizado por Coluzzi et al, que até aos dois anos há um 

reduzido interesse em alimentos ricos em gordura e açúcar. Contudo, a partir desse momento 

uma parte dos indivíduos intervencionados reportou um aumento pela preferência de doces.  

Em ambos os estudos e tal como expectável este dado revelou ter impacto negativo com o êxito 

da cirurgia. 60 

A oscilação dos valores de ingestão reportados pode dever-se ao espaçamento entre 

as consultas de acompanhamento preconizadas, uma vez que a sua realização está 

estabelecida por períodos de 6 meses até ao 3º ano e anualmente a partir desse momento. O 

distanciamento entre as observações é suficiente para se verificarem aumentos de mais de 

10% de ingestão energética e de macronutrientes em alguns casos. Para além disso, o tempo 

efetivo de consulta é reduzido e insuficiente para que sejam detetados todos os erros 

alimentares do doente e consecutivamente proceder-se a uma adequada educação alimentar. 

Conforme referido, ao 3º ano as consultas passam a ser realizadas de forma anual e é 

a partir desse momento que se verificam aumentos de ingestão máximos. Assim é possível 

detetar que no 4º ano os valores de peso são significativamente mais elevados e a manifestação 

do sucesso por parte dos indivíduos, segundo algumas definições, é reduzido.  

Por fim, no que concerne à literacia alimentar dos doentes submetidos à cirurgia 

bariátrica, a perceção revelada aos conceitos de “dieta”, o que “emagrece” e o que “engorda” 

não demonstrou ser consistente entre os indivíduos ao longo do tempo.  

Relativamente ao termo “dieta”, as principais respostas centraram-se na qualidade e 

quantidade da dieta, assim como na restrição de alguns grupos de alimentos, nomeadamente 

produtos de elevada densidade, ricos em açúcares e gorduras (Tabela 11). 

Quanto aos elementos que contribuem para o aumento de peso é possível identificar 

alguns dos itens enumerados como “proibidos” no plano alimentar entregue ao doente após a 

intervenção. São estes os doces, os refrigerantes e as bebidas alcoólicas (Tabela 12).  

Importante realçar que uma das respostas é relativa à elevada quantidade ingerida de 

forma generalidade. Este dado permite aferir que o plano alimentar prescrito foi compreendido, 

no sentido em que os doentes perceberam que há possibilidade de realizarem uma alimentação 

variada, desde que na quantidade certa e segundo os métodos de confeção mais adequados. 

Dessa forma, o plano alimentar torna-se uma ferramenta para atingir bons resultados e não um 

processo difícil de cumprir pela expectável monotonia e baixa satisfação fornecida. (Tabela 13) 
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Em relação aos fatores determinantes para emagrecer revelados pelos doentes, 

destaca-se a diminuição da quantidade ingerida, o exercício físico e a motivação para o fazer. 

Contudo não são estes que demonstram ter relação com o êxito dos indivíduos a longo prazo.  

Destaca-se a “dieta líquida” pelo facto de em contexto clínico ser percetível a vontade 

de alguns doentes em repetir este tipo de regime, principalmente quando há inversão da 

tendência do peso. Esta dieta é realizada no 1º mês de pós-operatório, onde experienciam a 

maior perda de peso pós-cirúrgica, por esse motivo manifestam-no frequentemente. 

Embora algumas das respostas terem manifestado impacto no êxito da cirurgia, estas 

só se verificaram num curto período de tempo de PósOp (Tabela 26, 27 e 28).  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Com a realização do presente trabalho, conclui-se que a taxa de sucesso dos indivíduos 

face à realização de uma cirúrgica bariátrica decresce ao longo do tempo.  

Embora as definições descritas na literatura evidenciem que 80 a 90% da amostra 

alcance sucesso com esta terapêutica, a obtenção de um peso normal não ultrapassou os 30% 

no primeiro ano.  Após 4 anos de PósOp, apenas 6,7% dos doentes intervencionados atingiram 

valores normoponderais. 

Com este estudo foi possível identificar os fatores que influenciam a resposta dos 

indivíduos face á intervenção, nomeadamente o IMC antecedente à cirurgia bariátrica, o 

excesso de peso perdido no período de espera, o tipo de cirurgia realizada e a ingestão de 

doces, fritos, bebidas alcoólicas e água. Estes elementos demonstraram ser determinantes na 

manifestação de bons resultados em algum momento de pós-operatório por apresentarem um 

valor estatisticamente significativo. 

 Relativamente à perceção de conceitos, os indivíduos com êxito após a realização da 

cirurgia bariátrica, destacam a qualidade alimentar na definição de dieta, descrevendo-a como 

uma alimentação a base de cozidos e grelhados e “mais saudável”. À cerca do que emagrece, 

são frequentemente mencionados a carne branca, a sopa, a água e a dieta líquida. Finalmente, 

para aqueles que apresentaram uma boa resposta ao tratamento, os doces, as bebidas 

alcoólicas e as bolachas foram eleitos como os principais potenciadores de aumento de peso.  

 Neste estudo, a amostra estudada faz parte da população que recorre ao Sistema 

Nacional de Saúde (SNS), ao qual está associado um elevado número de utentes que requerem 

este tipo atendimento. Por esse facto, tanto o acompanhamento como o tempo disponível para 

o fazer de forma adequada é, muitas vezes, insuficiente.  

Uma vez que o insucesso está amplamente relacionado com o aumento de ingestão 

alimentar, com a redução da prática de atividade física e, em muitos casos, com uma evidente 

iliteracia alimentar, conclui-se que este tipo de intervenção não difere muito das necessidades 

da terapêutica convencional. Ambas exigem um acompanhamento personalizado do doente ao 

invés de um tratamento preconizado e extremamente rigoroso. O tratamento da obesidade vai 

muitas vezes para além do cumprimento de uma prescrição, havendo a necessidade de se 

compreender a causa e os fatores potenciadores da doença, o que só é possível com uma 

abordagem adequada e flexível. 
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